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VIN-ENTUSIASTER
VÆLGER
VESTFROST
Vestfrost vinkøleskabe
genskaber vinkælderens
miljø og lader vinen
udvikle sig, for at du får
den bedste vinoplevelse.

Det inspirerende program
af danskproducerede vinkøleskabe
fra Vestfrost er stort og kan ses
på www.eico.dk

Vinskabe med en
enkelt zone egner sig
bedst til større samlinger
af ensartet vin med samme
opbevaringsbehov.
Vil du kombinere flere
typer af vin i et skab,
så gå efter et vinskab
med multizone
eller dualzone.

LEDEREN

INDHOLD
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FORANDRINGER
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HVAD GØR FORBRUGERNE?
Forbrugerne udskifter hvidevarerne, når det giver
mening. Og smarte produkter er interessante –

Verden forandrer sig. Det er det eneste, der er helt sikkert.

hvis der ikke er en merpris. Det viser en undersøgelse

Det gælder også hvidevare- og elektronikbranchen.

udført af Epinion for APPLiA Danmark.

Det kan godt være, vaskemaskinen ligner en vaskemaskine
og køleskabet et køleskab. Men indeni, bagved og omkring
produkterne sker konstant forandringer.
Når disse linjer læses, har der været afholdt to valg i
Danmark. Et til Folketinget. Et til Europa-Parlamentet.
En ny regering er formentlig ved at blive dannet …
Vi vil se forandringer, der angår vores branche. Vi vil se
konkrete forslag, der skal forlænge levetiden på vores
elektronik og vores hvidevarer.
Vi vil se nye uddannelser, så fremtidens serviceteknikere

9

arbejder digitalt.

APPLiA BRANCHEDAG 2019:
KVINDERNE OG AMAZON STYRER

Vi vil se et marked, der åbner sig for genbrug af hvidevarer

Branchedagen 2019 blev afholdt i Middelfart og bød

og elektronik.

på et række inspirerende indlæg om blandt andet
womenomics, Amazons snarlige indtog i Danmark og

APPLiA støtter dette.

den forsinkede energimærkning af støvsugere.

APPLiA støtter udviklingen af en cirkulær kultur – og har
derfor længe været aktiv med konkrete forslag om at fremme cirkulær kultur.

11 TEKNOLOGI OG SUNDHED
Branchen byder på et væld af muligheder, der gør det

På europæisk plan vil vi også se forandringer.

nemmere for forbrugerne at leve sundt, uanset om det

Ikke bare nye energimærker. Men fx også hele debatten

handler om den mad, vi spiser, eller de teknologier

om den kunstige intelligens, der følger med ind i fremtidens smarte hjem.
Producentansvaret vil ændre sig, når producenterne – og

		

der giver et bedre indeklima. Og

		

nye teknologier har gjort det

		

sunde liv endnu nemmere.

produkterne – får flere og nye samarbejdspartnere.
Verden inden for ”home appliances” går fra simpel til
kompliceret. Fremtidens forandrede produkter vil kunne
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meget mere end nutidens.

Brød er et af de centrale elementer

FØLG MED – på APPLiA Danmarks facebook side og i

et overblik over brød, mel

i den daglige kost. Vi giver
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BRANCHEN OG VERDEN
GENVALG TIL
APPLIA-BESTYRELSE
APPLiA Danmark holdt – efter knap
60 år som FEHA – sin første generalforsamling på foreningens branchedag
11. april 2019 i Middelfart.
Der var genvalg til bestyrelsen.
Søren Rye, Miele, fortsætter som
APPLiAs formand. Guillaume Lasnier,
Groupe SEB, er næstformand, mens
Søren Bang, Electrolux, Morten Liengaard, BSH Hvidevarer, og Michael
Bilde, Gram er bestyrelsesmedlemmer.

BESENBACHER I
MADSPILD-TÆNKETANK
Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand for Carlsberg A/S og Carlsberg-fondet, er første formand for regeringens tænketank, der skal forebygge
madspild og fødevaretab.
Det oplyste afgående miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen i
april.
Den ny tænketank skal sikre, Danmark
kan gribe førertrøjen, når det gælder
bæredygtig produktion og bæredygtigt
forbrug af fødevarer.
APPLiA Danmark og en række andre
virksomheder og organisationer deltager i arbejdet med den ny tænketank.

KØLESKABE OG NATIONAL
SIKKERHED
Fremtidens internet-køleskabe kan være
en lækkerbisken for hackere.
Det er meldingen i årsrapporten fra
Center for Cybersikkerhed (FET, Forsvarets Efterretningstjeneste).
Som noget nyt indgår hjemmets opkoblede apparater (Internet of Things,
IoT) i det nationale trusselsbillede for
Danmark.
”IoT og kunstig intelligens bliver mere
og mere udbredt – og giver en større
angrebsflade for hackere”, hedder det i
årsrapporten.

DIGITALE LÆRLINGE
Otte elektrikerlærlinge har som de første gennemgået et opgraderet kursus i reparation og vedligeholdelse af hvidevarer – og flere er på vej.
Det oplyser Den jydske Håndværkerskole i Hadsten, et af de steder i landet, der
uddanner fremtidige servicemontører til bl. a. hvidevarebranchen.
Det ny kursus for hvidevarer
indeholder et digitalt modul
– og er udviklet i dialog med
APPLiA Danmarks medlemmer.

BRANCHE PÅ OPTUR
I 2018 kunne el- og vvs-virksomheder i Danmark for femte år i træk notere stigende
omsætning. Væksten i branchen har været næsten dobbelt så stor som for dansk
økonomi generelt.
Det konkluderer brancheorganisationen TEKNIQ, som også forventer et positivt
2019 – dog i reduceret tempo.
Den samlede omsætning i
el- og vvs-branchen var i 2018
på 53 mia. DKK.

APPLIA EUROPE – CIRKULÆR KULTUR
Vidste du, at opvaskemaskinen – korrekt anvendt – bruger ti gange mindre vand end
opvask i hånden?
Det er en af oplysningerne i det manifest, som også den europæiske producentforening APPLiA Europe har dannet i forbindelse med valgene til Europa-parlamentet.
Manifestet viser europæerne – og de kommende parlamentarikere – at industrien gør en
positiv forskel i Europa og allerede i mange år
har været med til at fremme en cirkulær kultur.

NY DIREKTØR I EL-RETUR
Poul Poulsen, tidligere landechef f
or BSH Hvidevarer, er ny konstitueret direktør for el-retur – kollektivordningen, der i praksis håndterer
producentansvaret inden for hvidevarer og elektronik.
Poul Poulsen erstatter Peer LundThomsen, der som første direktør
var med til at starte og opbygge
el-retur fra 2005.
Poul Poulsen
Bestyrelsen i el-retur begrunder
skiftet på direktørposten med ”ambitioner om at forny el-retur”.
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FORBRUGERNE
– HVAD GØR DE? EGE
APPLiA Danmarks og Epinions undersøgelse af forbrugeradfærd
vedr. hvidevarer – 2019.

KØB ER PRIMÆRT UDSKIFTNING
Er der kommet en køb- og smid væk
kultur inden for hvidevarer?
Ikke ifølge Epinions forbrugerundersøgelse. Køb af hvidevarer er primært
udskiftning.
54% af samtlige køb skyldes, at det
gamle produkt ikke fungerer længere.
Dette er en anelse flere end i 2017 og
2018.
21% udskifter et produkt, der fortsat
fungerer, mens 25% af køb dækker et
nyt behov eller er førstegangskøb.
ÆLDRE MEGET MERE LOYALE
END YNGRE
Ældre forbrugere, i undersøgelsen 5170 år, er langt mest mærkevareloyale.
38% køber samme varemærke som
sidst. Kun 25% af unge (under 35)
køber samme mærke som sidst.
Ældres loyalitet gælder også indkøbssted: 47% køber samme sted som sidst.
30% af yngre forbrugere vender tilbage
til samme butik som ved sidste køb.
LOYALITET PÅ RETUR
Kun hver sjette (17%) forbruger er loyal
mod både varemærke og indkøbssted.
Altså: købte præcis samme varemærke præcis samme sted, som de
købte sidst.
31% af forbrugerne er derimod
”flakkere”: købte et helt andet mærke
et helt andet sted end sidst.
Loyaliteten er på retur. For to år
siden var 21% loyale mod både brand
og indkøbssted.
6

HVIDVARE-NYT 3 • 2019

BUTIKKEN – DEN VIGTIGSTE
INFORMATIONSKILDE
6 ud af 10 forbrugere angiver en fysisk
butik som den vigtigste informationskilde ved køb af hårde hvidevarer.
Dermed er butikken den vigtigste
informationskilde, tæt fulgt af internettet med forbrugersider (57%),
prissammenligningssider (62%, men
kun 16% har dem som allervigtigst),
forhandlerens hjemmeside (47%) og
venner og bekendte (33%).
Svarene tyder på, at forbrugerne
forud for hvidevare-køb anvender flere
kilder.
Bemærkelsesværdigt er, at Facebook
og Instagram fylder meget lidt. Kun 1%
af forbrugerne angiver disse som vigtigste kilde til informationssøgning.
PRIS OG ENERGIMÆRKE
VIGTIGST
Hvad tæller, når det endelige produkt
skal vælges?
Forbrugernes svar er tydeligt: pris
(82%) og energimærke (81%) tæller
rigtig meget.

Dernæst følger ”god service og rådgivning”, ”funktionalitet”, ”mulighed
for montering”, ”testresultater” og
”gratis levering”.
Anbefaling fra venner og bekendte
spiller ikke en afgørende rolle. Kun
22% anser dette for vigtigt eller meget
vigtigt.
WEEE:
DE FLESTE GØR DET RIGTIGE
Udtjente hvidevarer kræver håndtering
– og det er de fleste klar over.
82% af alle angiver, at de gør det
rigtige, når vaskemaskinen (eller
hvidevaren) er udtjent og skal skiftes
ud.
De kører selv på genbrugspladsen,
bortskaffer gennem forhandler eller
bestiller storskrald.
Tallet kan suppleres med 15%, som
solgte produktet videre, gav det væk,
lod installatøren tage det med eller
anvender produktet andetsteds (fx
sommerhus).
Kun 2% er helt blanke og svarer ”ved
ikke, husker ikke”.

FAKTA OM ÅRETS UNDERSØGELSE:
• Epinion har for APPLiA Danmark udført en undersøgelse af forbrugeradfærd
omkring køb af hvidevarer.
• Undersøgelsen er foretaget i februar-marts 2019. 1000+ forbrugere er blevet
spurgt via web.
• Undersøgelsen kan i sin helhed tilgås på www.applia-danmark.dk, se under
”Marked”.

......?

.....!

?

ENTLIG?
SNAK OM SMART VIRKER
65% af forbrugerne har nu hørt om,
at man kan styre sin vaskemaskine
eller ovn fra sin smartphone?
Dette er en klar fremgang fra 2017
og 2018, hvor kun 44% og 57% havde
hørt om det smarte.
Samtidig ser det ud til, at forskellene mellem aldersgrupperne er ved
at være udlignet: 62% af de ældre forbrugere (over 51) kender til de smarte
muligheder.
De mange kampagner om smart ser
ud til at have virket.
SMART:
BETALINGSVILJEN MANGLER
Èn ting er viden.
Noget andet er at få dankortet eller
MobilePay frem!
Når det gælder smarte produkter,
er betalingsviljen hos forbrugerne
endnu ikke til stede.
Kun 2% erklærer sig villige til ”helt
sikkert” at betale mere for smarte
funktioner, 11% vil ”sandsynligvis”
gerne dette.
Et meget stort flertal – 88% - vil
”sandsynligvis ikke” eller ”helt sikkert
ikke” betale mere for det smarte.
Generationerne deler sig lidt her.
23% af de unge forbrugere er villige
til at betale for smart, mod kun 5% af
de ældre.
VAREMÆRKER STÅR STÆRKT
Varemærker inden for hvidevarer står
stærkt.
Mærkerne Bosch, Miele, Siemens,
Electrolux og AEG har alle en kendskabsgrad på over 80%.
I næste gruppe følger Gram (77%),
Gorenje (71%), Voss (71%) Whirlpool
(71%) og Zanussi (66%).

Samsung og LG er på vej frem med
64% og 54%, mens også Grundig,
Vestfrost, Asko og SMEG kendes af
mere end hver tredje forbruger.
De ældre er generelt bedst til varemærker. Samsung skiller sig dog ud.
Her er kendskabet størst blandt de
yngre forbrugere.
ELGIGANTEN MEST KENDTE
INDKØBSSTED
Forbrugerne forbinder i høj grad
hvidevare-købet med indkøbsstedet.
Her er Elgiganten (50%) det mest
kendte indkøbssted, fulgt af Skousen
(33%), Power (20%), Punkt 1 (16%)
og Bilka (7%).
Forbrugerne er her blevet bedt om
at nævne butikker de kendte – uden
hjælp.
DEN UKENDTE EMHÆTTE
Hvad står der på emhætten?
De fleste vil svare ”ved ikke”. Varemærkekendskabet vindes her af Siemens
10%, efterfulgt af Bosch 6%, Voss 5%,
Elektrolux og Miele 4% samt Thermex
3%.
Kun få yngre forbrugere kender et
emhætte/emfang varemærke.
SDA: HVERT FEMTE KØB PÅ NET
75% af små el-husholdningsapparater
købes i den fysiske butik.
22% af produkterne købes direkte på
nettet – med en markant overvægt af netkunder hos de 36-50-årige forbrugere.
De kunne tyde på, at både de yngre og
de ældre kan lide at komme i butikken …
STØVSUGEREN – MERE KENDT
END EMHÆTTEN
Forbrugerne husker deres støvsugermærke bedre end emhætten.

Miele og Nilfisk huskes blandt mere
end 30% af støvsuger-folket.
Derefter følger Elektrolux (15%) og
Dyson, Siemens og Bosch, alle 8%.
KAFFE:
MOCCAMASTER OG MELITTA
De fleste, især ældre forbrugere,
synes at have styr på kaffemaskinens
varemærke.
Moccamaster og Melitta stikker af
som de kendteste mærker. Melitta
”vinder” kendskabskonkurrencen
blandt de ældre forbrugere knebent
med 25% foran Moccamaster med
24%.
Samlet er Moccamaster og Melitta
vindere i kategorien med et kendskab
på hhv. 22% og 15%. Philips, Bosch,
Nespresso og Siemens ligger alle på
4-7% kendskab.
SDA TIL KØKKENBORDET:
EN TRIO I TOP!
Tre varemærker skiller sig ud, når
danske forbruger tænker ”el-apparater
til køkkenbordet”.
OBH Nordica forsvarer positionen
som det mest kendte varemærke med
12%, skarpt fulgt af Bosch med 11%
og Kitchen Aid med 10%.
Philips og Kenwood ligger med hhv.
6% og 7% i næste gruppe.
Inden for strygejern er Philips
(12%) det varemærke, forbrugeren
nævner først. Unge har dog mere end
svært ved at huske, hvilke varemærke
inden for strygejern, de har …
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LG STYLER – ET AKTIVT KLÆDESKAB
Det går aldrig af mode at tage sig godt ud.
Under det motto præsenterede den koreanske producent LG
for nylig i København LG Styler – et aktivt klædeskab, der med
damp og bevægelse fjerner fugt og folder fra tøj.
”Udefra ligner det et køleskab eller et tørreskab. Men det
er faktisk en helt ny produktgruppe, vi her åbner som de
første”, sagde Daniel Lamborn, markedsansvarlig for LG Home
Appliances i Norden, ved præsentationen af LG Styler.
Det aktive klædeskab er blevet solgt i Danmark et års tid
gennem Elgiganten og Whiteaway-Skousen.
LG satser nu på at øge forbrugernes kendskab til det nye
produkt – og sikre nyt salg i den professionelle verden, fx
hoteller, restauranter og lufthavne.
Styleren holder ikke alene tøjet pænt og frisk. Det fjerner
også allergener – og er mere skånsom ved tøjet end fx en
tørretumbler
- HE

LG Styler – kommer i to udgaver med grå og hvid front. Inden i
skabet er der forude bøjler en buksepresse.

DYSON: PERSONLIG LUFTRENSER
PURE COOL ME
Det er navnet på Dysons første personlige luftrenser – en ny
generation af luftrensere – som blev præsenteret i København
i april.
Pure Cool Me er designet til at stå ved sengen, på arbejdsbordet eller i børneværelset.
Det ny produkt er baseret på en Core Flow teknologi, der
sørger for, at den rensede luft sendes ud i rummet i den retning og med den hastighed, der ønskes.

Det ny produkt kommer med et HEPA-filter, der opsamler
99,9 pct. af partikelforurening fra fx pollen, mugsporer og
bakterier.
Pure Cool Me er lydsvag og udstyret med en timer-funktion.
DYSON: V11 STØVSUGER
En støvsuger, der tilpasser sugestyrken til gulvtypen.
En støvsuger med et LCD display, der indikerer batteriniveau, ydelse og behov for at skifte filter.
Det er nogle af nyhederne i Dyson V11, en ny støvsuger
fra den britiske producent, der via tre mikroprocessorer gør
støvsugningen mere intelligent end tidligere.
Der ligger ifølge producenten ti års udviklingsarbejde bag
V11. Det ny produkt har 20% øget sugestyrke i forhold til
forgængeren – Cyclone V10-støvsugeren.
Dyson V11 har producentens hidtil kraftigste batteri og kan
støvsuge op til 60 minutter uden tab af sugeevne.
Det ny produkt kommer i tre udgaver: Animal+, Absolute
og Absolute Pro.
32% VIL GERNE BEDRE LUFTKVALITET
Har vi i Danmark det indeklima, vi ønsker os?
Dyson har i forbindelse med lanceringen af den ny personlige luftrenser stillet spørgsmålet via Jysk Analyse.
32% af 600 adspurgte danskere vil gerne gøre mere for at
forbedre luftkvaliteten i hjemmet, bl. a. for at forbygge astma
og allegier.
55% er klar over, at duft- og stearinlys forurener. Alligevel
er der 20% af os, der ikke lufter ud, når vi har haft stearinlys
tændt …
- HE
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Electrolux

Pure A9 Luftrenser
Premium luftrenser i unikt skandinavisk design, som
matcher det moderne hjem.
Denne topmodel klarer et areal op til 129 m2 og takket
være AirSurround kommer luften ud i alle hjørner.

Tilpasser sig dit indeklima
Det unikke PureSense system måler løbende indendørs luftkvalitet,
justerer automatisk luftstrømmen og sikrer et sundt indeklima.
Skræddersyet filtrering, der lever op til dine behov
Skræddersy din Pure A9 til dine personlige og sæsonmæssige behov
med vores 360 filtre og 5-trinsfiltrering.
Løbende information via appen
Du kan følge og tilpasse dit hjems luftkvalitet fra appen eller vælge
at lade PURE A9 gøre det for dig.
Nå ud i alle hjørner af rummet
AirSurround systemet skaber en kraftig, men jævn spiralbevægelse
af indendørs luften, som effektivt cirkulerer og renser luften.

BRANCHEDAG 2019

WOMENOMICS OG AMAZON

A

PPLiA Danmarks årlige branchedag og generalforsamling blev
afholdt torsdag d. 11. august på
Kongebrogaarden i Middelfart, og her
kunne foreningen byde to nye medlemmer med speciale i emhætter velkommen: EICO, der har base i Brønderslev,
samt Silverline med showroom i Herning.
”WOMENOMICS”
Kvindernes købekraft vokser hurtigere
end mændenes verden over, og det
bevirker, at det oftere og oftere er
kvinderne, der tager den endelige købsbeslutning ved større køb. Det var et
af de centrale budskaber fra Klaus
Schroeder, der er innovation director
og medstifter af design-people.
De fleste teknologi-produkter, herunder husholdningsapparater, bliver
udtænkt og skabt af mandlige udviklere og ingeniører. Det betyder, at den
gruppe af forbrugere, der oftest står
som købere af produkterne, risikerer
at blive overset i udviklingen af dem,
ligesom man ofte ikke tænker kvinder
ind i markedsføringen af teknologiprodukter.
Derfor mener Klaus Schroeder, at
man som virksomhed risikerer ikke at
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udnytte det potentiale, som womenomics byder på. For at gøre det, så bør
virksomhederne få kvinderne ind allerede i produktudviklingen.
AMAZON LURER
40% af alle køb i Danmark starter online
– også når det endelige køb foretages
i en fysisk butik, lød budskabet fra
Henrik Theil fra foreningen for dansk
internethandel, FDIH.
Og meget tyder på, at danskerne
elsker nethandel, da vi her i landet er
førende på området i EU. 84% af danskerne har handlet online i løbet af det
seneste år, og siden 2011 har der været
en stabil vækst i nethandlen på 10-20%
årligt, og selvom handlen de seneste
par år ikke er vokset helt så meget som
tidligere, så er væksten fortsat stabil.
Det er særligt børnefamilier og gruppen
på 50+, der handler på nettet.
Det er især tøj, sko og smykker, der
trækker mest, mens omsætningen på
rejser er størst. Hvidevarer og andet forbrugerelektronik er dog også godt med.
En tredjedel af danskernes online-køb
foregår i udlandet, hvilket er et problem
for både de fysiske og online-butikkerne
i Danmark. Denne tendens vil helt
sikkert blive forstærket, når Amazon

efter al sandsynlighed rykker ind på det
danske marked i løbet af 2019.
ENERGIMÆRKNING PÅ
STØVSUGERE
Branchedagen blev rundet af af Morten
Uldbæk fra Sikkerhedsstyrelsen, der
har overtaget kontrollen med energimærkerne i de danske butikker.
Energimærket til støvsugere er blevet
annulleret, og indtil det nye energimærke er på plads i 2021, skal forbrugerne
selv se på støvsugerens energiforbrug,
når de køber nyt.
Det betyder, at der ikke må udarbejdes og vedlægges energimærker til
støvsugere, ligesom de ikke må bruges
i markedsføringen. Det betyder også,
at nye produkter ikke kan registreres.
Dog er kravet om ecodesign stadig
gældende.
Sikkerhedsstyrelsen vil fremover føre
hårdere kontrol med energimærkerne,
da der stadig er fejl i 1/3 af alle produkter i butikkerne, særligt de mindre
butikker.
Sikkerhedsstyrelsens kontrol vil blive
kraftigt effektiviseret, og tilsynet med
energimærker vil blive hævet med cirka
30%.
-JM

FOKUS
PÅ SUNDHED

➔

Sundhedsteknologi sælger. Forbrugernes øgede fokus på teknologi
kombineret med en lang række nye teknologier har de seneste år
skabt en enorm industri for sundhedsteknologi, herunder blandt
APPLiA Danmarks medlemmer.
AF JAKOB LARSEN MEDGYESI

S

undhedsteknologi er et af de områder, hvor
branchen bevæger sig ud over sine vante
rammer, hvor der foregår innovation i stor
stil, og hvor det i høj grad giver mening, at produkterne kan forbindes med mobilen og apps.
Og der kommer hele tiden nye, smarte løsninger,
der kan give folk til et sundere liv på et væld af måder.
I køkkenet kan småapparaterne blive sparringspartnere til en sundere livsstil, enten ved at komme

med gode råd til hvad man skal indtage eller ved at
give mulighed for nye, sundere måder at tilberede
maden på.
Andre teknologier hjælper med at holde indeklimaet i topform, hvad enten det er den klassiske støvsuger eller emhætter, der selv optimerer
udsuget.
Fælles for de mange produkter er, at de gør det
lidt nemmere for forbrugerne at leve et sundere liv.
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PHILIPS OG BRAUN:

FIT OG SUND MED
SPIRALIZER OG AIR-FRYER

B

raun lancerer den nye stavblender MQ5 Fit med Spiralizer-tilbehør, som hjælper dig på vej til
en sundere livsstil med færre kalorier.
Nu bliver det endnu nemmere at
spise sundt. Med Brauns nye stavblender med et praktisk spiralizer-tilbehør
kan du lave sund og nærende mad på
en hurtig og nem måde. Uden at skulle
hakke og snitte i timevis. Fyld tallerkenen op med masser af grøntsager og
giv din krop næringsstoffer og antioxidanter til at booste dit helbred, din
energi og fysik.
SPIRALIZER
Spiralizer-tilbehørsstykket er perfekt
til fx hurtig tilberedning af sunde
grøntsagsnudler. Med tre forskellige
knivblade gør den det muligt, at du kan
lave forskellige slags grøntsagsnudler:
helt fra tynde strimler a la italiensk
linguine, til medium strimler a la tagliatelle til de bredere strimler a la pappardelle.
BLENDER OG SPLASHCONTROL
MQ5 Fit er det perfekte all-in-one køkkenprodukt til tilberedning af lækre
næringsrige måltider til både morgen-

12
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mad, frokost og middag. Udover grøntsagsnudler kan du nemlig også blende
smoothies og supper med stavblenderen. Det unikke POWERBell Plus
blenderskaft sikrer, at dine smoothies
og supper blendes til en perfekt lind
konsistens, og SPLASHControl-teknologien sørger for, at ingredienserne
ikke sprøjter køkkenet til.

HVORDAN VIRKER DET?
En vigtig komponent i Airfryeren er den
stjerneformede bund, der gør, at den
varme luft kan cirkulere 360 grader
rundt om maden, så den bliver jævnt
og konstant fordelt i fryeren. På den
måde undgår man, at dele af maden
har fået for lidt, mens andre brænder
på.

DEN SUNDE FRITURE
– PHILIPS AIRFRYER
Kan man virkelig lave sprøde pommes
frites med 90% mindre fedt? Ja, med
Philips Airfryer kan man rent faktisk.
Philips Airfryer imødekommer et
ønske om, at mange gerne vil kunne
have en sund livsstil uden at gå på
kompromis med, at det skal være nemt
og velsmagende. Alle ved, at fed mad
ikke er sund mad, men ofte ender man
alligevel med at hente fastfood eller at
købe færdigretter i supermarkedet.
Airfryer er det perfekte valg for alle,
der vil lave hjemmelavet mad hurtigt
og nemt uden for meget fedtstof. Den
skal ikke opvarmes, og en tornado af
varm luft tilbereder maden hurtigt,
samtidig med at overfladen bliver
sprød og saftigheden bevares.

MEGET MERE END BARE FRITTER
Når man hører ordet Airfryer, tænker
de fleste automatisk på pommes frites.
Men man kan faktisk bruge den til
meget mere. Den kan friturestege, grille, stege og endda bage. Man kan lave
alt fra sunde pizzaer og burgere til
brownies og tærter.
Philips Airfryer er nem og hurtig i
brug og giver mulighed for sundere
madlavning,
uden at man
går på kompromis med
smagen.

DET SMARTE, SUNDE HJEM

E

fterhånden som køkkenets apparater er blevet en del af det smarte,
forbundne hjem, har producenterne præsenteret forskellige funktioner,
der kan lette hverdagen. Og det gælder
også i forhold til sundhed.
Det kan være en udfordring at finde
inspiration til den sunde mad, men
det bliver lidt nemmere, når køkkenets
apparater selv kan komme med forslag,
der kan hjælpe os på vej, som oftest
via en forbindelse til mobiltelefonen,
men i visse tilfældet også på en skærm
direkte på produktet.
Udviklingen har været tydelig i nogle
år, men de seneste par år har producenterne kunnet fremvise produkter, der
på opfindsom vis kan hjælpe forbrugerne i retning af bedre sundhed.
I den simple ende kan det være apps
fra producenterne, der indeholder op-

skriftsamlinger, og som kan forbindes
med ovnen, så den automatisk stiller
temperatur og tilberedningstid.
Men takket være et væld af smarte
teknologier, så er mange produkter,
som man før kun så som redskaber,
blevet sparringspartnere i forhold til
den sunde livsstil.
KØLESKABET HOLDER STYR
PÅ INGREDIENSERNE
På samme måde kan man, hvis man registrerer, hvad man har i køleskabet, få
forslag til opskrifter ad den vej – hvilket
også er med til at begrænse madspild.
Men nogle produkter tager skridtet
videre, for eksempel et køleskab der –
med en skærm direkte i lågen – bliver et
omdrejningspunkt for hjemmet og for
familiens opskrifter. Man kan altid følge
med i, hvad man mangler til aftensmaden – både på skærmen og på mobilen.
BLENDER+
Sensorteknologi og
connectivity har også
fundet vej til blenderen.
For eksempel med en
blender, der selv vejer
ingredienserne og automatisk justerer, hvor
meget af de enkelte ting,
man skal komme i, hvis
man har været lidt for
rundhåndet med en af
dem. På den måde kender man den præcise
næringsværdi, hvis man
for eksempel er i gang
med en kur eller en
detox.
JUICER MED
SUNDHEDSTJEK
En anden innovativ
måde at bruge sensorteknologi er en juicer,
der vejledende kan
måle, hvilke vitaminer
og mineraler man har
brug for ved at sende en

svag strøm gennem kroppen. Den
tilhørende app vil så komme med
forslag til forskellige øvelser, man
kan foretage i hjemmet samt opskrifter
på juice, der kan give én de næringsstoffer, man har brug for.
DEN INTELLIGENTE EMHÆTTE
Emhætten holder køkkenet fri for mados, damp og fedt, men ikke al madlavning kræver samme sugestyrke.
Mange nyere emhætter har derfor
en funktion, hvor de i samspil med
kogepladen regulerer, hvor kraftigt
der suges. Der er nemlig stor forskel
på, om maden småsimrer, eller om den
bulderkoger.
Andre emhætter har indbyggede
sensorer, så de helt automatisk registrerer urenheder i luften og regulerer
suget for at håndtere dem, ligesom
nogle har en funktion, hvor de suger
ekstra kraftigt efter endt madlavning,
så luften kan blive renset godt igennem.
ROBOTTERNE KOMMER
Man bør støvsuge mindst én gang om
ugen, gerne flere, særligt hvis man har
husdyr. Men rigtig mange synes, at
støvsugning er en sur pligt, hvilket nok
også er årsagen til, at robostøvsugere
var blandt de første smarte apparater,
der begyndte at vinde indpas i hjemmene.
For hvert år bliver de smartere og
smartere og bedre og bedre til at navigere rundt i hjemmet, samtidig med
at effektiviteten af dem forbedres.
Der findes mange forskellige typer
robotstøvsugere, fra dem, der blot kører
rundt på må og få, til de mere intelligente, der kortlægger hjemmet og
navigerer rundt ved hjælp af sensorer,
blandt andet kameraer, så den altid
ved, hvor den er, og hvor den har været.
Disse mere avancerede modeller kan
naturligvis også aktiveres via en app,
også når man ikke er hjemme.
Robotstøvsugeren kan ikke helt
erstatte den almindelige støvsugning,
men den er med til at holde hjemmet
sundt og frit for støv.
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ANNONCE

Bosch VitaFresh
Pro holder frugt
og grønt frisk op til
3 gange længere.
Med VitaFresh Pro får du 3
gange længere til at spise
op og slippe for at smide ud.
VitaFresh-systemet giver
optimalt opbevaringsmiljø for
dine ferske fødevarer og holder
maden frisk op til tre gange så
længe i forhold til i en almindelig
køleskabsskuffe. Det gør det
nemt altid at have frisk mad
hjemme og reducere madspild.
INTELLIGENT TANDBØRSTNING
Connectivity har sneget sig ind i et væld
af produkter, blandt andet en tandbørste, der gennem en app kan fortælle,
om man har børstet tænder længe og
grundigt nok, og om man trykker for
hårdt, hvilket ikke er sundt for tandkødet.
APPS TIL SUNDHED
Der findes et væld af
apps, der hjælper forbrugerne til en sundere livsstil, lige fra apps til sport
og motion, over apps, der
hjælper med at følge med
i graviditetens faser til
apps, der holder øje med
puls, og hvordan man
sover gennem gadgets,
man bærer på kroppen.
Alt sammen teknologier, der kan holde øje
med ens sundhed, og
hvor man ofte vil kunne
få gode råd eller blive
inspireret til motivation
direkte i appen.
Samtidig gør appsene
det nemmere for forbrugerne at benytte sig
af hjemmets apparater.
Det giver et væld af nye
muligheder, om det så er
til den perfekte, sunde
opskrift, et hurtigt tjek af
indholdet af køleskabet,
14
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eller at sørge for, at luften er renset og
gulvet støvsuget, inden man kommer
hjem.
Apps er kernen i de smarte teknologier til hjemmet, der kan være med til
at hjælpe os med det sunde liv.
- JM

45%
af alt frugt og grønt
går til spilde*

Med optimalt opbevaringsmiljø
for frugt og grønt, forlænges
friskheden væsentligt. F.eks.
holder de dejlige jordbær sig
friske i hele 14 dage med den
rette fugt og temperatur.
Læs mere om VitaFresh Pro på
www.bosch-home.dk

➔
*Ifølge FNs mødevare- og landbrugsorganisation (FAO), 2019.05.17

Hos Bosch
arbejder vi for at
reducere madspild.
VitaFresh Pro holder frugt og grønt frisk op til 3 gange
længere, så mindre mad går til spilde. www.bosch-home.dk
Ret smart. Ret Bosch.

SUNDHED OG KØKKENGREJ

K

økkenet har de seneste år oplevet
en sundhedsrevolution rent
teknologisk. Teknologier som
dampovne, internet of things, sensorer
og andet har gjort det nemmere for de
sundhedsbevidste forbrugere at få flere
næringsstoffer ud af maden, reducere
mængden af fedt eller tilpasse kosten til
lige netop deres behov.
Sundhed starter indefra. Det betyder
noget for sundheden, hvad vi spiser til
dagligt, og vi har alle brug for de rette
vitaminer og mineraler. Og her kan det
rigtige køkkengrej hjælpe os med at få
mest muligt ud af den mad, vi spiser
hver eneste dag.
Det handler ikke kun om de rigtige
ingredienser. Det handler også om tilberedningen, hvor råvarerne ikke skal
udpines for næringsværdien, ligesom
opbevaringen af fødevarerne også gør
en forskel.
DAMPOVN
Damp er de senest år nærmest blevet
standard i nye ovne. Teknologien var
førhen forbeholdt det professionelle
køkken, men nu er den blevet nemt
tilgængelig for almindelige forbrugere.
Udover at sikre en sprød skorpe på
friskbagt brød, så kan damp sikre, at
maden ikke tørrer ud, ligesom farve og
tekstur bevares bedre.
Tilberedning med damp giver desuden en række fordele i forhold til at
bevare næringsværdien af maden.
Faktisk indeholder grøntsager tilberedt
med damp op til 50% flere vitaminer
i forhold til grøntsager, der er blevet
kogt. Også fisk og andre råvarer bevarer deres sunde egenskaber bedre, når
de bliver tilberedt med damp.
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SPIRALIZER
Spiralizeren har de seneste år vundet
frem i mange danske køkkener. Det lille
apparat, der enten fungerer selvstændigt eller som ekstraudstyr til køkkenmaskiner, skærer lynhurtigt grøntsager
ud til spiraler, der har et væld af anvendelsesmuligheder.
Hvis man går den helt sunde rute,
kan de spiraliserede grøntsager bruges
som en erstatning for pasta, men de
kan også bruges i wokretter, salater
eller til lynsyltning.
Spiralizeren gør det nemt og hurtigt
at få proppet lidt ekstra grønt ind i
hverdagskosten.
JUICERE, BLENDERE OG
SMOOTHIES
Fra officielt hold anbefales det, at
man spiser minimum 600 frugt
og grønt hver dag, hvoraf
mindst halvdelen skal være
grøntsager.
Det kan være svært at overskue, og derfor tyer mange til
at indtage den daglige dosis
frugt og grønt i form af juice
eller smoothies.
Juice skal man dog mest
drikke for nydelsens skyld, for

mange af næringsstofferne er bundet
pulpen fra frugten og grøntsagerne, der
bliver sorteret fra, når
man juicer. Man kan derfor med fordel
blande noget af pulpen op med saften
igen for at få et ekstra boost.
Hvis man kaster sig over smoothies,
bliver næringsstofferne i højere grad
bevaret, ligesom man får en ekstra
bonus i form af fibrene, som man finder
samme sted.
En smoothie lavet med en god
blender er derfor for mange genvejen
til det ekstra tilskud af vitaminer og
mineraler, som vi alle har brug for. Og
her findes der et væld af opskrifter, som
kan hjælpe en på vej.
Og nogle blendere kan endda hjælpe
en på vej, enten direkte på maskinen,
eller via en app, som kan kobles sammen med blenderen.
Uanset hvad, så
anbefales det ikke, at
man udskifter hele sit
daglige indtag af frugt
og grønt med flydende
kost, da der går en del
af næringsværdien
tabt, uanset om man
juicer, eller man
blender til en
smoothie.

KØLESKABET
Køleskabets nøglefunktion er at
holde madvarerne friske, og mange
moderne køleskabe har et indbygget friskheds-system særligt rettet
mod frugt og grønt, der kan forlænge
holdbarheden af de grønne varer
markant.
Nogle af køleskabene sørger også
for at optimere luftfugtigheden i
forhold til netop frugt og grønt, hvilket er med til at bevare ikke alene
friskhed og smag, men også vigtige
næringsstoffer og vitaminer, der
normalt ville forsvinde under opbevaringen.
Netop friskheden af råvarerne er
vigtig i forhold til sundhed, og her
hjælper et godt køleskab med til, at
man kan få de essentielle næringsstoffer i maden.
Også fryseren kan hjælpe en godt
på vej. Frysere med hurtig indfrysning hjælper med at bevare flest
muligt af de vigtige næringsstoffer, og netop frosne grøntsager er
ofte sundere end dem, man finder i
supermarkedet, hvis de ellers bliver
frosset direkte efter høsten.
- JM
AIR FRYERS – DEN SUNDE
FRITURE
Mens det ikke er alle typer fedtstoffer,
der er helt så farligt, som de har ry for,
er der for mange rigtige gode grunde til
at holde lidt igen med den fede mad.
Air fryers er en kategori af frituregryder, som kan lave sprød, lækker mad
med et minimum af fedtstof takket være
en teknologi, hvor varm luft cirkulerer
omkring maden, i stedet for at man
sænker den ned i olien.
Derfor kan en enkelt spiseskefuld olie
i air-fryeren erstatte den gyldne brønd.
På den måde kan man reducere mængden af kalorier i den mad, man spiser
og undgå, at køkkenet lugter af friture,
samtidig med at man får meget af den
samme velsmag, som man forbinder
med den usunde junk food.
Desuden viser studier, at man ved

tilberedning med air fryers reducerer
dannelsen af akrylamid, der dannes
under tilberedning ved høj varme som
ved friturestegning, særligt af
stivelsesholdige fødevarer som kartofler.
Akrylamid øger
risikoen for
kræft.
Så hvis
man vil spise
pomfritter
og andet
frituremad,
så er en air
fryer et sundere
alternativ, ikke
kun på grund af det
lavere fedtindhold, men
også hvis man vil reducere
andre sundhedsrisici.

➔
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New pastels in limited edition

Available in selected stores and at moccamaster.com

SUNDHED I HJEMMET

D

årligt indeklima er blandt de
største syndere, når det kommer
til sundhed i hjemmet. Og her
kan en række produkter hjælpe til med
at sikre den gode luftkvalitet.
Dårlig luft kan give irritation i øjne og
luftveje, ligesom dårligt indeklima også
kædes sammen med træthed og hovedpine. Det kræver derfor en aktiv indsats
at sikre et godt indeklima, og her kan
en række produkter heldigvis hjælpe en
godt på vej.
Helt afgørende er det at lufte ud
jævnligt, især om vinteren, da det
er med til at sikre frisk luft. Gør det
gerne tre gange om dagen.
Men jævnlig rengøring er ligeså vigtig
for at fjerne den mest udbredte årsag til
dårligt indeklima, nemlig støv.
Støv består blandt andet af hudpartikler, pollen, mikroorganismer og skidt
og snavs, både fra møbler, tæpper, tøj,
husdyr og ting, man slæber med sig
hjem udefra for eksempel jord.
Ydermere kan støv binde farlige stoffer, som bliver afgivet fra ganske almindelige ting i hjemmet, såsom elektriske
apparater, der kan frigive brommerede
flammehæmmere, eller møbler som
kan være imprægnerede eller behandlet
med formaldehyd.

STØVSUGEREN
Sammen med aftørring af støv, så er
støvsugning grundøvelsen i at holde sit
hjem frit for støv. Det anbefales, at man
støvsuger mindst en gang om ugen,
men gerne oftere, særligt hvis man har
husdyr, der taber pels eller eventuelt
slæber snavs med ind i hjemmet.
Der findes en lang række af støvsugere til ethvert behov. Fælles for dem
alle er, at de er det vigtigste værktøj
til at sikre et godt indeklima. Uanset
om man er til den klassiske støvsuger,
stickestøvsugeren eller robotstøvsugeren, så skal den bruges jævnligt – helst
flere gange om ugen.
LUFTRENSEREN
Mens luftrenseren ikke kan erstatte
jævnlig udluftning og støvsugning, så
kan den være et godt supplement, særlig
i storbyer, hvor luftforurening kan være
et problem for allergikere eller rygere.
En god luftrenser er nemlig med til
at sikre det sunde indeklima ved at
fjerne støv, pollen og andre uønskede
partikler, ligesom den vil kunne minimere lugtgener fra tobaksrøg og partikler fra stearinlys, som 39% af alle danskere tænder hver dag.
Luftrenseren kan også være med til

at reducere bakterier og virus.
Særligt i soveværelset kan en luftrenser være med til at sikre en bedre
nattesøvn for allergikere, især i pollensæsonen, hvor mange oplever forværret
nattesøvn.
Man bør dog være opmærksom på, at
visse modeller genererer ozon, ligesom
elregningen kan få et ryk opad.
AFFUGTERE OG LUFTFUGTERE
Affugtere og luftfugtere kan ligeledes
være med til at skabe et bedre indeklima.
Luftfugteren kan især være en god
idé at bruge om vinteren, hvor mange
plages af tørre slimhinder, tør hud og
tørt hår. Luftfugteren tilføjer ganske
simpelt ekstra fugtighed til luften, når
luftfugtigheden daler, når man tænder
for radiatoren.
Affugteren derimod kan hjælpe med
at sænke luftfugtigheden, hvilket særligt
kan være en fordel i små lejligheder og
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kælderrum, hvor der kan dannes kondens. Den høje luftfugtighed kan give
ideelle vilkår for mug, skimmelsvamp
og bakterier, der kan være sundhedsskadelige samt skabe gener for allergikere.
Den anbefalede luftfugtighed i boligen er på omkring 50%.
EMHÆTTEN
Hjemmelavet mad er skønt, mados er
mindre godt. En god emhætte er vigtig,
hvis man vil undgå mados i hele hjemmet, ligesom den kan sikre, at der ikke
bliver dannet kondens – og dermed
grobund for skimmelsvamp – i køkkenet. Desuden er emhætten også med til
at fjerne partikler og fedt fra madlavningen.
En god emhætte er derfor med til at
sikre ventilation og et godt indeklima.
Som tommelfingerregel skal emhætten kunne udskifte luften i køkkenet ti
gange i timen.
Emhætter findes i et utal af udformninger, så de fleste kan finde en, der
passer netop til deres behov, men i
praksis skelnes der mellem to typer:

Emhætter med udsugning har aftræk til det fri, så
luften sendes ud i det fri, når
emhætten er i brug. Hvis man
har en emhætte med udsugning, er det vigtigt, at man
åbner et vindue cirka seks
meter fra emhætten, da den
skaber undertryk i lokalet.
Denne type emhætte fjerner
både partikler, damp og duft
fra maden.
Emhætte med recirkulation bruges,
hvis man ikke har mulighed for aftræk
til det fri. Her bliver luften renset
gennem et filter, hvorefter den bliver
cirkuleret tilbage i lokalet. Derfor er det
med denne type emhætter vigtigt, at
man lukker for vinduerne, da det ellers
vil gå ud over dens sugeevne. Denne
type emhætte fjerner ikke damp og duft
fra maden, men filtrerer til gengæld
partiklerne fra luften.

Innovationen
TwinDos ®
Automatisk dosering af
flydende vaskemiddel

Nu også i en ny
Svanemærket
variant!
Skånsom mod
dig og miljøet.

VASKEMASKINEN
Vaskemaskinen har naturligvis den helt
grundlæggende funktion at holde tøjet
rent, men særligt allergikere kan have
gavn af at vælge vaskemaskinen med
omhu.
En vaskemaskine med allergiprogram
kan nemlig gøre en stor forskel for allergikernes velbefindende, så de slipper
for nyseture og kløen.
Det særlige program sørger nemlig
for, at man slipper for pollen, støvmider
og andre allergener i tøjet, herunder
rester af skyllemiddel, der bliver fjernet
med en ekstra grundig skylning.
- JM

En innovation, der
sætter nye standarder
Miele gør det umulige muligt. Det
innovative TwinDos®-system doserer altid den rette mængde og type
vaskemiddel. UltraPhase 1 og 2 giver
derfor perfekte vaskeresultater af både
dit kulørte og dit hvide tøj. Bemærk, at
du lige nu får et halvt års gratis forbrug
af UltraPhase 1 og 2, når du køber en
W1-vaskemaskine med TwinDos.
Værdi kr. 770,-

miele.dk
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#LifeBeyondOrdinary

Begrænsninger?
Glem det!

#LifeBeyondOrdinary

NYHED: Miele W1
med innovationen TwinDos®

ET OVERFLØDIGHEDSHO
Hvidvare-Nyt havde i april fokus på det sunde brød. Til inspiration for den
flittige hjemmebager giver vi her et overblik over de forskellige typer af brød,
mel og hævemidler.
AF: JAKOB LARSEN MEDGYESI

TYPER AF BRØD
LYSE BRØD
Lyst brød er en meget bred kategori,
der indbefatter alt fra klassiske rundstykker og franskbrød, over ciabatta og
flutes til diverse grove, lyse brødtyper,
fødselsdagsboller, brioche, toastbrød
samt … ja, listen er nærmest endeløs.
Hvede er den mest almindelige meltype i de lyse brød, men opskrifterne
kan varieres ved at blande forskellige
andre meltyper i dejen.
Uden for Nordeuropa er det lyse
brød den mest udbredte brødtype,
og særligt i Sydeuropa har man lang
tradition for denne type brød. Særligt
Italien og Frankrig er kendte for deres
bagerkunst, og det er de to lande, der
står bag nogle af de mest kendte brødtyper i den vestlige verden.

Kombinationen af
hvedemel, gær og
eventuelt surdej kan
give en let og saftig
krumme og en sej
skorpe med masser
af smag.

RUGBRØD
Rugbrød har i århundreder været den
vigtigste brødtype i Danmark. Rug er
nemt at dyrke på vores breddegrader,
og næringsindholdet er markant bedre
end i de fleste hvide brød. Desuden er

det høje fiberindhold i rugbrød et stort
plus for fordøjelsen og mave-tarmsystemet.
Rugbrødet er en fast bestanddel af
den danske madkultur, og det er særligt til frokost, vi spiser det mørke brød.
Hvad enten det er en hurtig klapsammen eller et stykke højtbelagt smørrebrød, så vil de færreste danskere nok
undvære rugbrødet. Dog har rugbrødet
i en årrække været på tilbagetog, udfordret af det lyse hvedebrød. Dette ses
som en uheldig udvikling, da rugbrød
overordnet set er langt mere rigt på
kostfibre end de lyse brødtyper.

Rugbrød er en klassisk, nordeuropæisk brødtype, som
dog har mistet lidt af sin
popularitet. Men det er stadig
udgangspunktet for det klassiske, danske smørrebrød.

FLADBRØD
Hvor man i Europa og Nordamerika
foretrækker hævede brød, så er
uhævede, flade brød mere udbredte
andre steder i verden. Fra Mellemøsten
kender vi her i Danmark de arabiske
brød, som man ofte får med shawarma,
ligesom mange kan nikke genkendende
til de mexicanske tortillas eller indiske
chapati.
Og takket være svenskerne, så er de
uhævede knækbrød en del af hverdagskosten for mange danskere.
Fladbrød er de oprindelige brød,
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som man spiste før introduktionen af
hævemidler. En dej blandet af mel og
vand blev sat på en brandvarm sten, og
vupti – så havde man brød.
Dog finder man også flade brød med
gær. Et eksempel på det er de ungarske
fastfood-brød lángos, der er en gærdej,
som man steger i olie og serverer med
forskellige typer fyld.

TYPER AF MEL
Der findes et utal af meltyper, men
her nøjes vi med at gennemgå de mest
gængse.
HVEDEMEL
Det er ikke uden grund, at hvedemel er
så populært, som det er. Det er uden
sammenligning den meltype, der har
den bedste hæveegenskab. Det skyldes
indholdet af gluten, som blandt andet
får dejen til at holde på luften under
gæringen, og som har en evne til at
optage væske. Groft sagt giver et højere
glutenindhold en bedre bageevne,
og derfor bruger man ofte hvedemel
sammen med andre meltyper for at
forbedre bageevnen.
FULDKORNSHVEDEMEL OG
GRAHAMSMEL
Fuldkornshvedemel har i modsætning
til almindeligt hvedemel stadig alle
skal- og kimdele og indeholder derfor
kostfibre. Til gengæld er bageevnen
ringe, så man skal blande det med
almindeligt hvedemel for at få brødet
til at hæve.
Grahamsmel indeholder også de
grove dele af hveden, men er finere
malet. Det fungerer derfor bedst som

ORN AF BAGVÆRK
det vej til supermarkedshylderne, da
det giver en god smag og aroma.
Herudover har meltyper som ølandshvedemel og hvid hvede vundet indpas
de senere år.

TYPER AF HÆVEMIDLER

Det lyse, fine hvedemel er
den brødtype, der har den
bedste bageevne takket
være gluten-indholdet.

en smagsgiver og til at give ekstra
struktur til brødet.
RUGMEL
Groft rugmel består af fintmalet rug
med alle skaldele og kim, og er det bærende element i det klassiske rugbrød.
Rugmel har et ringe indhold af gluten,
men til gengæld er fiberindholdet i top,
og det giver et brød, der er sundere end
de fleste andre former.
Det lave glutenindhold gør, at man
ikke kan bruge almindeligt gær til at
bage rugbrød og andre brødtyper med
højt rugindhold med, så derfor bruger
man en surdej baseret på rug til at
hæve brødet med.
SPECIALMEL
En lang række klassiske og nyere meltyper har de seneste årtier vundet indpas i Danmark, hvoraf mange har en
række gode egenskaber, som man ikke
finder i almindeligt, hvidt hvedemel.
Men mens næringsværdien i disse meltyper typisk er bedre end i hvedemel,
så kræver mange af dem lidt ekstra
omsorg i forbindelse med bagning –
og ofte blander man dem med almindeligt hvedemel for at opnå en bedre
bageevne.
Et af de tidligste ”nye” meltyper, der
vandt indpas i Danmark, var speltmel.
Speltmel er dog alt andet end en ny
meltype, spelt er en hvedesort, som
man kendte næsten 8.000 år tilbage i
tiden, men det har i de seneste år fun-

De fleste gængse typer brød kræver en
eller anden form for hævemiddel. Med
mindre man laver fladbrød, så vil de
fleste gerne have et mere luftigt, lettere
brød, og det er her hævemidlerne kommer ind i billedet.
Fælles for de forskellige typer hævemidler er, at de tilsættes for at få bagværket til at vokse og blive mere luftigt.
Hævemidlerne producerer gas, som
fanges inde i dejen.
GÆR
Til brød er gær det mest udbredte
hævemiddel. Gærsvampene lever af
stivelse og sukker, og når de så ”spiser”
sukkeret, så omdanner de det til blandt
andet kuldioxid, der giver brødet den
luftige konsistens. Gær har det bedst
ved omkring 30 grader.
Almindelig gær fås både i de velkendte blokke og i tørret form, som har
en lang holdbarhed.
SURDEJ
Surdej er en symbiose mellem mælkesyrebakterier og gærsvampe. Gærsvampene har samme effekt, som de

Surdej kan laves i
hjemmet og giver
brødet en helt særlig
smag – og er uundværlig til rugbrød.

Langt det meste
brød, vi spiser i dag,
er hævet med gær.
I Danmark foretrækker
vi det klassiske gær,
men tørgær er et
nemt alternativ.

har i almindeligt gær, men mælkesyren
er med til at give brødet en særegen
smag. Samtidig er surdejen med til at
frigive visse mineraler i melet, så man
kan optage dem i kroppen.
Surdej er afgørende for bageegenskaberne for rugbrød, men kan også
bruges til lyse typer brød. Surdej er
nemt at lave i hjemmet, takket være
vildgær, der sætter gang i en spontan
gæringsproces
NATRON OG BAGEPULVER
Under bagning frigiver natron kuldioxid og soda. Natron bruges blandt
andet til bagværk med surmælksprodukter, for eksempel irsk soda bread.
Bagepulver består af natron og to
forskellige slags syrer, så man ikke
behøver surmælk. Det kan anvendes
til brød, men giver en tung dej. Man
bruger det blandt andet til rørte deje
som kager.
ANDRE HÆVEMIDLER
Herudover findes der et væld af andre
hævemidler, som enten er mere specialiserede eller har mindre udbredning,
såsom hjortetaktsalt, potaske og bageferment.
HVIDVARE-NYT 3 • 2019
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EICO OVERTAGER
VESTFROST VINKØLESKABE
Eico A/S har overtaget distributionsansvaret for Vestfrost Vinkøleskabe i Norden
– og indgår fremover i et strategisk samarbejde for at sikre videre vækst for begge
selskaber. Det meddeler Brønderslev-virksomheden Eico i en pressemeddelelse.
Vestfrost har designet, udviklet og produceret vinkøleskabe i Danmark i mere end 25 år – og EICO ser et stort
potentiale i at udvide produktporteføljen med et nyt
kvalitetsbrand.
”Vestfrost har hidtil primært solgt til retail, web samt
til vinentusiaster og specialbutikker. Når vi kan lægge
køkken-branchen samt adgang til flere nordiske markeder oveni, giver det et unikt grundlag for vækst”, siger
Niels Poulsen, CSO i Eico.
Bente Sund, country manager i Vestfrost Household,
er tilfreds med aftalen: ”Vi har ønsket at finde en partner, der er i stand til at videreføre det arbejde, vi har
igangsat”, siger hun.
Vinkøleskabe er et forretnings-område i vækst – bl. a.
drevet af en øget skare af passionerede vin-entusiaster.
Før den ny aftale kom EICO ud med et positivt 2018regnskab, med en vækst i bruttofortjeneste på 7,8 pct
og den største omsætning i virksomhedens 38-årige
historie.

SPAR TID OG PENGE MED LIEBHERR
BIOFRESH OG UNDGÅ MADSPILD
Er du interesseret i at spare penge og have færre indkøb? Så er BioFresh-teknologien
fra Liebherr løsningen til dig. Liebherr tilbyder 52 forskellige modeller af køle-/fryseskabe med BioFresh, hvilket betyder, at du er dækket uanset dit behov. Holdbarheden
og friskheden på kød, mejeriprodukter, frugt og grønt kan forlænges ved at opbevare
det i en BioFresh-skuffe. Det er endda bevist, at vitaminindholdet på frugt og grønt
kan stige, når det opbevares i BioFresh-skufferne fra Liebherr.
LÆNGERE FRISKHED MED BIOFRESH
Med BioFresh-teknologien holdes madvarerne friske i længere tid. Når madvarer
opbevares ved en konstant temperatur tæt på 0°C, konstant recirkuleret kølig luft,
samt ved den korrekte luftfugtighed bevares næringsstofferne, såsom vitaminer og
mineraler, meget længere end i traditionelle køleskabe. Med justerbare temperaturer
på 0°C og –2°C tilbyder Liebherr BioFresh-Plus funktionen endnu større fleksibilitet.
DET PERFEKTE KLIMA
Miljøet i HydroSafe-skuffen
med høj fugtighed er ideelt til
forlænget holdbarhed på frugt
og grønt, hvorved de vigtige
vitaminer og den friske smag
bevares. Derimod er en lav
fugtighed og en temperatur lige
over frysepunktet i DrySafeskuffen perfekt til opbevaring
af kød og mejeriprodukter, hvor
både aroma og smag bevares.
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KENWOOD kFLEX
– TRE KØKKENMASKINER I ÉN
Den stilfulde kFLEX vil ikke kun se godt
ud på dit køkkenbord, den vil også
spare dig en masse plads. Den har en
enkelt base, som fungerer på tværs af
tre forskellige funktioner – dejskål,
foodprocessor og blender, hvilket gør
den ekstremt alsidig.
ÆLT, RØR OG PISK
Bagning har aldrig været lettere. Med
kFLEX kan du let ælte dej til dit brød,
røre kagendej eller piske æggehvider.
Alt dette gøres i den specielt designede
dejskål på 1,5 liter, som hjælper dig
med at virkeliggøre mere avancerede
og inspirerende opskrifter.
HAK OG SNIT
Foodprocessoren er ideel til kreative
genveje. Den medfølgende skål på 3 liter
sikrer, at du har den kapacitet, du har
brug for. De forskellige funktionelle
rivejernsskiver hjælper dig med at skære
grøntsager til salaten, rive ost til de varme retter og meget mere, hvilket gør det
lettere for dig at kreere spændende retter. Du kan også ganske enkelt lave friskpresset frugtsaft med citruspresseren.
BLENDERFUNKTIONEN
Blenderen, som har en kapacitet på
1,5 liter, kan let knuse is til dine yndlings smoothies eller lækre cocktails.
Du kan også blende dine supper og
pureer helt glatte.

Kunne du tænke dig at tilberede fisk
i en isblok eller kalvekød i en jakke af
bivoks? Vel at mærke uden at isen eller
voksen smelter. Tiden er nu kommet til
at tage gastronomien til nye højder, og
Miele stiller med dit nye værktøj.
For første gang ser verden en teknologi, hvor ovnens intelligens ”går i dialog” med madens tekstur. Kød bliver
stegt mere ensartet og fastholder saft
og kraft. Fisk og grøntsager bibeholder
deres fine struktur, og dej hæver betydeligt bedre. Forskellige friske ingredienser til et komplet måltid kan placeres samtidig i ovnen og er alle færdige
til perfektion på nøjagtig samme tid
– og op til 70% hurtigere end ved hjælp
af traditionelle tilberedningsmetoder.
Det er bare nogle af de nye muligheder,
du får med Mieles nyeste innovation til
køkkenet: Dialogovnen.
Dialogovnen er nu endelig på det
danske marked, og med i prisen får

man en kogebog med opskrifter, så man
kan lære arbejdsgangene med den nye
teknologi at kende, samt en privat mid-

dag for seks personer i eget hjem,
hvor en kok kommer hjem og laver
middagen i dialogovnen.

ANNONCE

Airfryer XXL

Den sunde måde
at fritere på
Nu behøver du ikke længere
at vælge mellem sundt og godt

Philips Airfryer XXL bruger varmluft når den tilbereder
familiens favoritretter. Tilbered dine favoritretter på
en sundere måde uden at gå på kompromis med
smagen – alt fra aftensmad til snacks og desserter.

Set
på TV

Kan stege
med op til
90% mindre
fedt*
Innovativ Twin TurboStar-teknologi reducerer
indholdet af mættet fedt, som naturligt frigøres af
ingredienserne under tilberedning. Nyd et sprødt
og friteret resultat med færre kalorier!

* Sammenlignet med fedtindholdet i kylling i forhold til stegning i en frituregryde og i en wok
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MIELE DIALOGOVN: NY INTELLIGENS I OVNEN

Annonce

SNAP
SHOT

R/H HVIDEVARER I
NYKØBING FALSTER
For at lodde stemningen hos forhandlerne vil
Hvidvare-Nyt jævnligt bringe et snapshot fra en tilfældig
hvidevarebutik et sted i Danmark.

D

enne gang har vi talt med R/H Hvide-varer i Nykøbing Falster, der siden
2015 har været en del af Hvidt og Frit. Butikken har eksisteret i syv år og har
de seneste år oplevet fremgang, ikke mindst takket være dedikerede ansatte
og en ejer, er har mere erfaring i branchen end de fleste.

Daniel Josephsen, førstemand hos R/H Hvidevarer fortæller:
”Vi har eksisteret siden 1/1-2012 og føler bestemt, at vi er et højt serviceydende
firma. Vi har kunderne i hovedsædet og er altid behjælpelige uanset problemstillingen.
Da Ronnie (ejer af R/H Hvidevarer) har 42 års erfaring, synes vi selv, at vi har
godt styr på alt omkring hvidevarer, og det er også dette, som kunderne giver udtryk for.
Butikken ligger i industriområdet i Nykøbing Falster (Randersvej 4) og er velbesøgt hver dag.”
HVAD ER DET SENESTE PRODUKT, DU HAR SOLGT?
– AEG Tørretumbler
ER DER LIGE NU PRODUKTER, FORBRUGERNE ER SÆRLIGT
NYSGERRIGE EFTER?
– Nej, ikke mere end normalt.
ER DER ET ELLER FLERE PRODUKTER, DU SELV SYNES ER SÆRLIG
”HOTTE” LIGE NU?
– AEG vaskemaskiner og tørretumblere er altid et ”HOT” produkt.
HVORDAN GÅR SALGET LIGE NU? FREMGANG ELLER TILBAGEGANG?
– Salget de sidste par år har været i fremgang.

➔
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HVIS DU GERNE VIL HAVE DIN BUTIK MED I NÆSTE
SNAPSHOT, KAN DU KONTAKTE REDAKTIONEN.
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Nye opvaskemaskiner
fra Gram
Gram A/S har introduceret en helt nye serie
opvaskemaskiner til underbygning. Introduktionen bakkes op af online aktiviteter.
Opvaskemaskinerne er med en helt ny indretning og har naturligvis mange spændende
programmer og funktioner. De er dermed et
godt alternativ til de forbrugere, som ønsker
god kvalitet, brugervenlige produkter og ikke
mindst et flot design.
Der kan vælges mellem enkle maskiner med
nem betjening og udskudt start. Maskiner
med display, der både viser valg af program
og tillægsfunktioner og hvor i processen,
programmet befinder sig.
Til de rigtig kræsne forbrugere rummer
sortimentet en topmodel med elegant og
brugervenligt Full Touch display, flot indvendig
belysning og en fleksibel bestikbakke, som
er placeret som 3. niveau øverst i maskinen.
Bestikbakken kan skubbes sammen og dermed give plads til høje glas i mellemste kurv.
Bestikket undgår at blive ridset, og det er
nemt at holde orden og tømme bestikbakken.
Sidst men ikke mindst, så er topmodellen i
den allerbedste energiklasse, A+++. Flere
modeller findes både i klassisk hvid og i
rustfri stål.
Funktionel bestikbakke
Bestikbakken øverst giver dig ekstra plads i
underkurven. Og da bestikket ligger adskilt,
bliver det mere rent og uden ridser. Bakken
kan skubbes sammen, så der bliver plads til
høje glas i den mellemste kurv.
Quick&Clean
Vælg programmet Quick&Clean programmet,
når servicet har fået lov til at stå f.eks. en
dag. Med Quick&Clean programmet klares
opvasken på blot 60 minutter og med en
vasketemperatur på 60 °C.
Godt overblik med LED lys
Den indvendige LED belysning gør det endnu
nemmere for dig at fylde og tømme maskinen.
Lyset tændes automatisk, når lågen åbnes.
Hygiejne Function
Hygiejnefunktionen er især velegnet til opvask
af f.eks. sutteflasker, da den høje temperatur
effektivt fjerner lugt og forhindrer bakterievækst. Desuden tilføjes en ekstra skylning ved
høj temperatur til opvasken.

Erfaring #15

Energi kan bruges på mange måder
Ekstra lavt energiforbrug

Ny serie opvaskemaskiner fra GRAM
Sæt punktum for et veltilberedt måltid med en af GRAMs helt nye 60 cm opvaskemaskiner
til underbygning. Vælg den model, der passer dig bedst og som har lige netop de programmer og funktioner, du har brug for. Sortimentet byder på flere varianter, klassisk hvid eller
stål, med og uden display, flot lys og ikke mindst et meget lavt lydniveau helt ned til 39 dB.
Fælles for alle er det elegante panel, det ergonomisk rigtige håndtag og en meget brugervenlig indretning. Du sparer også på energien, da alle modellerne er i energiklasse A++
eller A+++. På topmodellen får du fleksibel bestikbakke øverst og et elegant Full-Touch
display, som både viser alle funktioner og gør betjeningen ekstra nem.
Se de nye modeller på www.gram.dk
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WINEMEX
THERMEX' nye serie af sommelier
skabe (vinopbevaringsskabe).
Serien indeholder fem højkvalitets
skabe, der kan opbevare det antal flasker
vin, som du måtte have behov for.

V I N O P B E VA R I N G S K A B E
WINEMEX 20 - Fritstående/indbygningsmodel

Varenr. 910.21.1000.2
MATERIALE:
Sortlakeret stål med glaslåge
HØJDE:
Kan justeres fra 822 til 890 mm
BREDDE:
295 mm
ANTAL ZONER:
Enkeltzone skab
Vejl. pris
ANTAL FLASKER: 20
inkl. moms
ENERGIKLASSE: A +
TEMPETATUR: +5 °C - +20 °C
8.499,-

WINEMEX 24

- Indbygningsmodel
Varenr. 910.21.1001.2
MATERIALE:
Sortlakeret stål med glaslåge
HØJDE:
447 mm
BREDDE:
555 mm
ANTAL ZONER:
Enkeltzone skab
Vejl. pris
ANTAL FLASKER: 24
inkl. moms
ENERGIKLASSE: A+
TEMPETATUR: +5 °C - +20 °C
9.499,-

WINEMEX 40

- Fritstående/indbygningsmodel
Varenr. 910.21.1002.2
MATERIALE:
Sortlakeret stål med glaslåge
HØJDE:
Kan justeres fra 822 til 890 mm
BREDDE:
595 mm
ANTAL ZONER:
Tozone skab
(individualle indstillinger)
Vejl. pris
inkl. moms
ANTAL FLASKER: 40
ENERGIKLASSE: C
11.999,TEMPETATUR: +5 °C - +20 °C

WINEMEX 69

- Fritstående model
Varenr. 910.21.1003.2
MATERIALE:
Sortlakeret stål med glaslåge
HØJDE:
Kan justeres fra 1274 til 1284 mm
BREDDE:
480 mm
ANTAL ZONER:
Tozone skab
(individualle indstillinger)
Vejl. pris
inkl. moms
ANTAL FLASKER: 69
ENERGIKLASSE: B
13.499,TEMPETATUR: +5 °C - +20 °C

BLIV
WINEMEXFORHANDLER
RING PÅ
98 92 62 33

WINEMEX 145 - Fritstående/indbygningsmodel

god
Apparaterne er udelukkende beregnet til opbevaring af vin.

Varenr. 910.21.1004.2
MATERIALE:
Sortlakeret stål med glaslåge
HØJDE:
Kan justeres fra 1718 til 1738 mm
BREDDE:
595 mm
ANTAL ZONER:
Trezone skab
(individualle indstillinger)
Vejl. pris
inkl. moms
ANTAL FLASKER: 145
ENERGIKLASSE: C
21.999,TEMPETATUR: +5 °C - +20 °C

LÆS MERE OG DOWNLOAD BROCHURE PÅ WWW.THERMEX.DK

THERMEX SCANDINAVIA A/S

Farøvej 30 · 9800 Hjørring · Tlf. +45 98 92 62 33
Valhøjs Allé 190 · 2610 Rødovre · Tlf. +45 36 70 70 29
www.thermex.dk · info@thermex.dk

Winemex

